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چکیده 
آنچه در دهههای اخیر بیشازپیش نمود پیدا کرده است ،بینالمللی شددن تجدارت و روی آوردن شدرکتهدا بده بدازار
جهانی است .یکی از مهمترین راهها برای ورود به بازارهای جهانی صادرات است ،که نقش مسدتقیمی در توسد ه و رشدد
اقتصادی کشور دارد .چرا که با فراهم نمودن زمینههای کسد

منداب ارزی ،موجبدات کسد

درآمدد بدرای شدک دهدی

ساختارهای اقتصادی ،واردات و افزایش تولید را ایجاد مینم ایدد .امدا جهدان در ت طدم و حرکدت ،درجده بدیسدابقهای از
تغییرات را در سالهای اخیر تجربه کرده است .که ان طافپذیریاستراتژیک بهمنظور پاسخ به تهدیدات پیش آمده ناشدی
از تغییرات و در نهایت عدماطمینان محیطی ،تبدی به مفهوم مهمی گشته است .در این مقاله س ی بر این است کده پدا از
ارزیابی شاخصهای ان طاف پذیری استراتژیک به اولویت بندی ایدن عوامد بدرای ارزیدابی صدادرکنندگان بددردازیم .در
مقاله حاضر ،پا از بومی سازی مدل کادوگان و همکاران ( )4174که ان طافپذیری اسدتراتژیک در بحدص صدادرات را
بیان میکند با استفاده از تکنیک  FANPبه ت یین اهمیت م یارهای مدل پرداخته شدد .بده ایدن منظدور نظرهدای  74نفدر از
خبرگان بازرگانی با استفاده از پرسشنامه جم آوری شده و تجزیه و تحلید آنهدا از طریدر ندرمافزارهدای اکسد و متلد
صورت گرفته است .یافتههای پژوهش بیانگر اولویت باالی شاخصهای :ت داد سالهای ف الیت ،ت داد کشورها و پدا از
آن شاخصهای نیاز به سرپرست در تصمیمگیری ،تمرکز در تصمیمگیری ،ارجاع تصمیمهای کوچک است.
واژههایکلیدی:صادرات ،ان طاف پذیری ،ان طافپذیری استراتژیک.FANP ،









* نویسنده مسؤول
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مقدمه 

برای مقابله با عدماطمیندان محیطدی و تغییدرات را داشدته

آنچه در دهههای اخیر بیش از پیش نمود پیدا کدرده

باشد (سینگوز و آکدوگان.)4179 ،4

است ،بینالمللی شدن تجارت و روی آوردن شرکتهدا

بدون شدک بدهدلید شددت رقابدت بداال ،تغییدرات

بده بدازار جهدانی اسدت (نداطر .)7933 ،صدادرات نقدش

تکنولوژی ،کنترلهای نظارتی دولت و آشدفتگی بدازار،

مستقیمی در توس ه و رشد اقتصادی کشور داشدته اسدت

احتمال ناهماهنگی میان محصوالت شرکت و نیازهدای

(حسددددنقلی پددددور و همکدددداران.)7933 ،بسددددیاری از

مشتری صادراتی افزایش یافته است .تنها شدرکتهدایی

پژوهشددگران بیددان داشددتند کدده سددطو ،اشددتغال ،درآمددد

توانستهاند با این ناهماهنگی مقابله کنند که برای جبران

مبادله خدارجی ،توسد ه صدن تی و رفداه ملدی را افدزایش

عدماطمینان محیطی ادراك شده ،ف الیتهای خود را به

مدیدهدد (کادوگدان 7و همکداران )4174 ،و تخصدیص

سدمت بازارهدای صدادرات سدو

دهندد (کادوگددان،

بهینه مناب  ،تولید و اشدتغال داخلدی را بداال مدیبدرد و از

 .)4114در ایدن زمیندده ،ان طددافپددذیریاسددتراتژیک بدده-

منداب

منظور پاسدخ بده تهدیددات پدیش آمدده ناشدی از عددم-

درآمددد بددرای شددک دهددی

اطمینان محیطی ،تبددی بده مفهدوم خیلدی مهمدی گشدته

سوی دیگر ،با فدراهم نمدودن زمیندههدای کسد
ارزی ،موجبددات کسد

ساختارهای اقتصادی ،واردات و افزایش تولید را ایجداد

است(سینگ سینگ ایرای ،)4179a ،لذا شدرکتهدایی

مینماید (شاه آبادی و صادقی .)7937 ،

کدده در یددک محددیط پویددا و سددری در حددال تغییددر عمد

کشور جمهوری اسد می ایدران یکدی از کشدورهای

میکنند باید ان طافپذیری استراتژیک برای دستیابی به

صادرات نفتی و یدا ییدر

مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند بهع وه اگر محیط پویدا

مت دددد

و عدم قط یت باال باشد کس وکارباید من طفتر باشدد

همچون دریا ،م ادن و  ...میتواند بیش از این در صحنه

(سینگوز و آکدوگان .)4179 ،برخی صاحبنظران بر این

تجارت ف ال باشد .با ایدن وجدود بده اعتقداد بسدیاری از

باورند که در محیطهای ناامن که روند تغییدرات سدری

کارشناسان صنای مختلف تولیددی و خددماتی ،کشدور

اسدت ،ان طدافپدذیری و فراگیدری انطبدا بدا شدرایط

قابلیتهای پایهای مورد نیاز برای موفقیت در صادرات

موجود ،مهمتر از تجربه و دانش عرضه کنندگان هستند

را دارند ،امدا بدا ایدن وجدود صدادرات ایدران نسدبت بده

(آتیدددو 9و همکددداران .)4111 ،بندددابراین در ایدددن زمینددده

کشورهای توس هیافته و کشورهای همتراز به میزان قاب

ان طافپذیری استراتژیک میتواند برای انطبا با چندین

تأملی پایینتر است (حسنقلی پور و همکاران.)7933 ،

شرایطی کمک کند (سینگوز و آکدوگان )4179 ،چدرا

صادرکننده کاال خواه در قال

نفتددی اسددت و بدده لحددا بهددرهمندددی از مواه د

از سویی ،در سالهای اخیر  ،محیط کس وکدار بده-

که سدازمانهدا نیداز دارندد ان طدافپدذیری را در سدط

دلی تغییر نیاز و خواسته مشتریان ،رقابت شدید ،جهدانی

استراتژیک بدهمنظدور مقابلده بدا فشدار خدارجی ناشدی از

شدن ،بحدران و توسد ه فنداوری پیچیددهتدر شدده اسدت،

تغییرات مکرر در انتظارات مشتریان ،تغییر روندد بدازار و

کس و کار بایدد اسدتراتژیهدا و سیاسدتهدای مختلدف

توس ه دهند (شیمیزو و هیت.)4111 ،

1 Cadogan

ف الیتهای رقی

2 Cingoz & Akdogan.
3 Autio
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در مقاله حاضر ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط

مروریبرپژوهشهایمشابه 

به ان طداف پدذیری اسدتراتژیک بده شناسدایی م یارهدای

صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را بدرای

ان طافپذیری صادرات پرداخته و بدا توجده بده اهمیدت

رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاههای تولیدی را قادر

موضوع ،در این پدژوهش بدرآنیم تدا چدارچوبی را بدرای

میسازد از محدودیتهای بدازار داخلدی رهدا شدده و بدا

ارزیددابی ان طددافپددذیری اسددتراتژیک شددرکتهددای

توس ه صادرات ،بازارهای جهانی را هددف قدرار داده و

صادراتی ارائه دهدیم .از ایدن رو ،ابتددا اب داد چدارچو

از صرفههدای اقتصدادی حاصد از مقیداس تولیدد بیشدتر

باتوجه به مدل کادوگدان و همکداران ( )4174و نظدرات

بهددددرهبددددرداری کننددددد (رم ددددانی .)7934 ،تشددددویر

خبرگان شناسایی و سدا درجه اهمیدت هریدک از ایدن

صادرکنندگان به پیش روی راهی که در آن با تغییدرات

م یارها با بهکارگیری تکنیک  FANPاولویدت بنددی

و عدم اطمینان محیطی مقابله کنندد روشدی بدرای پیدروز

خواهد شد.

منددددی در ایدددن بازارهدددای جهدددانی اسدددت .مطال دددات



گستردهای پیرامون بحص ان طافپذیری اسدتراتژیک در



خارج از کشور به انجام رسیده که خ صهای از آنهدا در



جدول  7ارایه شده است.


جدول()1مروریبرادبیاتپژوهش 
ردیف 

پژوهشگران 

سال 

7

کلین 1

7331

4

برون 4و همکاران 

7331

معیارهایموردمطالعه 
رویکرد اقتصادی :ابتدا بین کارایی ایستا و کارایی پویا تمایز قای شد .سدا کارایی پویا را به دو
طبقه از ان طافپذیری تقسیم کرد .اولی با ریسک مرتبط است و دومی با عدم اطمینان .کارایی
ایستاتیک :توانایی شرکت برای ترکی

ورودی در یک روش بهینه .کارایی پویا :توانایی شرکت

برای هدایت به سمت موق یتهای جدید و سودآور.
سیستم تولید من طف9را در نظر گرفتند که هشت نوع مختلف ان طافپذیری را بررسی میکند:
ان طافپذیری ماشینآالت :سهولت تغییر برای پردازش یک مجموعه از انواع بخشها.ان طافپذیری محصول :توانایی تغییر برای پردازش انواع بخشهای جدید.ان طافپذیری فرایند :توانایی تولید مجموعهای از انواع بخشها.ان طافپذیری عملیات :توانایی مبادلهی سفارش عملیات در یک بخش.ان طافپذیری مسیریابی :توانایی پردازش مجموعهای از بخشها در ماشینآالت جایگزین.ان طافپذیری حجم :توانایی عملیات سودآور در سطو ،کلی مختلف.ان طافپذیری توس ه :توانایی اضافه کردن ظرفیت و توانایی.-ان طافپذیری تولید :دنیایی از انواع بخشها که میتواند پردازش شود ،ی نی ترکی

بالقوه از

بخشهایی که میتواند تولید شود.

1 Klein.
2 Browne
3 FMS
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ادامهجدول()1مروریبرادبیاتپژوهش
ردیف 

پژوهشگران 

9

اسلیک 7

1

کارلسون 4

سال 

معیارهایموردمطالعه 
رویکرد عملیاتی :مفهوم «سلسلهمرات
شر ،داده است شام :
الف) مناب تولیدی (ان طافپذیری مناب تولیدی ممکن است از تکنولوژی ،مناب نسانی و
زیرساخت ناشی شود).

ان طافپذیری» م رفی کرد و  1طبقهبندی از ان طافپذیری

 )  7331هدف تولید (ان طافپذیری بهعنوان هدف تولید منطبر با ان طافپذیری محصول ،ان طاف-
پذیری آمیخته ،ان طافپذیری حجم ،ان طافپذیری تحوی است).
ج) عملیات تولید (این ان طافپذیری ،ان طافپذیری کلی شرکت را افزایش میدهد و همچنین
شام پژوهش و توس ه ،طراحی ،بازاریابی ،توزی و ییره است).
د) ک شرکت (ان طافپذیری بهطور کلی است).

2

دیکسون 9و
همکاران 

6

کوسته و مالهوترا 1

1

مکنینون 2و همکاران

رویکرد عملیاتی :ان طافپذیری کوتاهمدت :توانایی کار با بخشهای کوچک در هر زمینهای.
ان طافپذیری میانمدت :توانایی کار موثر در توان عملیاتی مختلف ،تولید طیف وسی ی از 7333
محصوالت ،طراحی در منطر قیاسی ،استفاده از ماشینآالت ان طافپذیر.
ان طافپذیری بلندمدت :قابلیت م رفی محصوالت جدید و ایجاد نوآوریهای تکنولوژیکی.رویکرد عمومی ان طافپذیری -7:کیفیت شام  :الف) ان طافپذیری مواد (توانایی مواجهه با
تغییرات در مواد خریداری شده) و ) ان طافپذیری خروجی (توانایی ساخت محصول با الزامات
کیفیت متفاوت)
-4محصول :الف) ان طافپذیری محصول جدید (توانایی م رفی محصول جدید بهسرعت و با هزینه
نسبتاً پایین) ) .ان طافپذیری اص ( ،توانایی اص  ،محصوالت موجود).
 7331
-9خدمات :الف) ان طافپذیری تحوی (توانایی تغییر محتوای سفارش یا تاریخ تحوی )) ،
ان طافپذیری حجم (توانایی تغییر مقدار مجموع تولید ک ) و ج) ان طافپذیری آمیخته (توانایی
تغییر تنوع محصوالت در دوره زمانی م ین با هزینهی اضافی محدود)
-1هزینه :ان طافپذیری عام (توانایی تغییر آمیخته مواد ،نیروی کار ،سرمایه استفاده شده در زمینه
تولید)
  7333رویکرد عملیاتی .7 :مناب ورودی .4 ،کارگاه .9 ،کارخانه  .1عملیات  .2واحد کس وکار .
و کار.

4113

رویکرد استراتژیک :ان طاف پذیری عملیاتی :ان طاف پذیری تولید یا فرایند کسان طاف پذیری سرمایه انسانی :مسط بودن ساختار سازمانی شرکت و ت هد به فرهنگ ان طافپذیری شام  :مدیریت و یا اشتراكگذاری دانش ،آموزش عملکرد متقاب  ،برون سداری و دیگر
ترکی کار ییر سنتی (دور کاری).
ان طافپذیری اط عات :ان طافپذیری سیستم اط عاتی شرکت ،بهویژه توانایی شرکت برایدستیابی به اط عات مورد نیاز
ان طافپذیری زنجیره تامین :توانایی شرکت برای جابجایی واضافه کردن سری و کارا و مبادلهاط عات به الگوهای زنجیره تامین خارجی.
ان طافپذیری مالی :ت هد مناب شرکت به توانایی آن برای جذ هزینههای بهکارگیری ان طاف-پذیری تا زمانی که برگشت داده شود به شرکت.
1 Slack
2 Carlsson
3 Dixon
4 Koste & Malhotra
5 Mackinnon
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ادامهجدول()1مروریبرادبیاتپژوهش
ردیف 

پژوهشگران 

معیارهایموردمطالعه 

سال 

رویکرد استراتژیک :ان طافپذیری استراتژیک میتواند به دو ب د قاب مشاهده تقسیم شود :داخلی
و خارجی .بیشتر اب اد قاب مشاهده خارجی تقسیم میشود به :ان طافپذیری فرایند تولید ،ان طاف-
3

رابرت و
استوکدورت ،7

 4113

پذیری حوزه عملیاتی ،ان طافپذیری بازار ،تولید ،ان طافپذیری خرید (تدارکات) و ان طاف-
پذیری مالی .ان طافپذیری داخلی تقسیم میشود به :توانایی اجرای استراتژی ،ان طافپذیری
زنجیره ارزش ،ان طافپذیری کنترل ،ان طافپذیری آموزش ،ان طافپذیری عملیات ،ان طاف-
پذیری مناب انسانی و ان طافپذیری سیستم اط عاتی.

3

لی 4و همکاران 

4177

رویکرد استراتژیک :ان طافپذیری استراتژیک (بهعنوان ترکیبی از ان طاف مناب و ان طاف
هماهنگی).
رویکرد استراتژیک :ان طافپذیری صادرات:
تجربه صادراتی :سرمایهگذاری در تجار

صادراتی بزرگتر (از طریر وارد شدن در بازارهای

وسی تر و بیشتر و یا در محدوده زمانی بزرگتر).
71

کادوگان و
همکاران 9

4174

ان طافپذیری تصمیمگیری صادراتی :به م نای شناسایی و رصد فرصتهای صادراتی جدید برای
کس مزیت از آنها و اقدام بهموق برای صادرات در این فرصتها است.
ان طافپذیری هماهنگی صادراتی :گزینههایی برای مدیریت موثر مناب داخلی از طریر الف)
ت ریف استراتژی هماهنگی ) ،شک دهی مجدد ساختار داخلی متناس

با استراتژی و ج) اجرای

هماهنگ استراتژیهای بازاریابی
رویکرد استراتژیک :شناسایی اب اد مختلف قابلیتهای پویا و ان طافپذیری استراتژیک برای
77

سینگ 1و همکاران    4179aسازمانهای تولیدی شام  :قابلیتهای مناب انسانی ،قابلیتهای نوآوری ،قابلیتهای فنی ،قابلیت
اتحاد و قابلیتهای پژوهش و توس ه.
شناسایی نه م یار ان طافپذیری استراتژیک در صن ت تولید شام  :ان طافپذیری زنجیره تامین،

74

سینگ و همکاران

4179b

ان طافپذیری تولید ،ان طافپذیری بازار ،ان طافپذیری محصول جدید ،ان طافپذیری توس ه،
ان طافپذیری تکنولوژی ،ان طافپذیری مناب انسانی ،ان طافپذیری نوآوری و ان طافپذیری
اتحاد.













1 Roberts & Stockport
2 Li
3 Cadogan
4 Singh
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روشپژوهش 

ماندنددد و عناصددری کدده نمددره الزم را نیاوردنددد از مدددل

در این پژوهش  74نفر از خبرگان بازرگدانی از بدین
اساتید وکارشناسدان بازرگدانی بدهعندوان خبدره انتخدا

حذف شدند.
الزم به ککر است پا از بومی سازی مددل ندامبرده،

شدددند .دادههددا بددا اسددتفاده از دو روش کتابخانددهای و

سه شاخص :ت داد نواحی ،دلسدردی از تصدمیم ،نیداز بده

میدددانی (پرسشددنامه) جمد آوری شدددهانددد .بددرای جمد

تایید سرپرست امتیاز مورد قبول (باالی  )1را نیداورده از

آوری دادهها از دو نوع پرسشدنامه اسدتفاده شدده اسدت.

مدل حذف شدند.

پرسشددنامه اول بددهمنظددور بددومیسددازی مدددل پددژوهش

پرسشدنامه دوم بددرای ت یدین دادههددای ورودی ANP

کادوگان و همکداران (شدک  )7و شناسدایی م یارهدای

تددوین گردیدد کده شدام دو بخدش اسدت :بخدش اول

مهم ان طافپذیری استراتژیک ،بین خبرگان توزی و از

انجام مقایسده زوجدی بدهمنظدور مشدخص نمدودن درجده

آنان خواسته شد درجه اهمیت عناصر موجود در مدل را

اهمیت م یارهای مدل و بخش دوم ،انجام مقایسهزوجی

بر اساس طیف ساعتی از ( 7اهمیت بسدیار نداچیز) تدا 71

بهمنظور ت یین درجه اثر گدذاری شداخصهدای مددل در

(اهمیت بسیار زیاد) مشخص نمایندد و چنانچده عنصدر و

خوشههایی که روابدط دروندی دارندد و بدرهم اثدر مدی-

یا م یار دیگری که از نظر آنان اهمیت داشته و در مددل

گذارنددد ،اسددت .ایددن پرسشددنامه نیددز بددین دوازده خبددره

نیامده اسدت ،ککدر کدرده و روی طیدف مدذکور بده آن

مذکور توزی و جمد آوری شدده اسدت .همدانطور کده

عام نمره دهند .تمامی عناصر و م یارهایی که میدانگین

پیش از این نیز ککر گردید بدا اسدتفاده از روش FANP

درجدده اهمیددت آنهددا بدداالتر از هفددت بددود در مدددل بدداقی

به تجزیه و تحلی دادههدای جمد آوری شدده پرداختده
شددد کدده در ادامدده بدده توضددی آن پرداختدده مددیشددود.

شکل()1مدلمفهومیتحقیقبرگرفتهازمدلکادوگانوهمکاران( )2112

روشهایتصمیمگیریچندمعیاره)(MCDM


در محیط بسیار پیشرفته امدروز کده تصدمیم درسدت،
علمی و به موقد نقدش ت یدین کننددهای در شکسدت یدا

موفقیت هر پروژهای دارد ،مسأله تصمیمگیری بدهعندوان
چالشی در دهههای اخیدر مطدر ،شدده اسدت .از ایدن رو
کاربرد فندون و روشهدای تصدمیمگیدری ،بدهخصدو
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روشهای تصمیمگیدری چنددم یاره در مسدائ مختلدف

ابهام روبهرو هسدتند نمدیتدوان از ایدن مداتریا اسدتفاده

متداول شده است که به فراخور نیاز مورد اسدتفاده قدرار

کرد .برای ح ایدن مسدأله ،پژوهشدگران مددلی را ارئده

میگیرد (دانش شکی

و ف لی.)4113 ،

کردند که از روش  ANPدر محیط فازی بهره میگیرد.
تفدداوت مدددل ارائدده شددده بددا روش  ANPم مددولی در

فرایندتحلیلشبکهای) (FANP

فرایند تحلی شبکهای در سال  7317بهوسیله سداعتی

استخراج اوزان اهمیت از ماتریا مقایسهزوجی اسدت و
سایر گامهای آن با روش  ANPم مدولی یکسدان اسدت

توسه داده شد .هدف آن نیدز سداختارمند کدردن فرایندد

(صفاییقادیک ئی و همکاران.)7934 ،

تصددمیمگیددری بددا توجدده بدده یددک سددناریوی متدداثر از



فاکتورهددای چندگاندده مسددتق از هددم بددود.این تکنیددک

اجرایروش ANP
در ادامه مراح روش  ANPفازی متناس

فرایند تحلید سلسدله مراتبدی ) (AHPرا بدهعندوان یدک
ابزار تصمیم گیری چند م یاره بهوسیله جایگزینی شدبکه
به جای سلسدله مراتد

بهبدود مدیبخشدد .همدانطور کده

AHPبستری را برای ساختارهای سلسله مراتبی با روابدط

با ساختار

پژوهش توضی داده میشود.

گاماول:پایهریزیمدلوساختشبکه 


یددک سددویه فددراهم مددیکنددد ANP ،نیددز روابددط پیچیددده

همانطور که پیش از این ککر شدد ،در ایدن پدژوهش

شبکهای بدین سدط هدای مختلدف تصدمیم و م یارهدا را

از مدل کادوگان و همکاران( )4174استفاده شد کده در

اجددازه مددیدهددد .اگرچدده افددراد خبددره از شایسددتگیهددا و

شک  7آمده است.

تواناییهای کهندی خدود بدرای انجدام مقایسدات اسدتفاده

گااامدوم:تشااکیلماااتریسمقای ااهزوجاایو

میکنند ،اما باید به ایدن نکتده توجده داشدت کده فرایندد

محاسبهنرخسازگاری 

تحلی سلسله مراتبی و یا شبکهای (مقایسههدای زوجدی)
امکان ان کداس سدبک تفکدر انسدانی را بده طدور کامد
ندارد؛ بهعبدارت بهتدر اسدتفاده از مجموعدههدای فدازی،
سازگاری بیشتری با توضدیحات زبدانی و گداهی اوقدات
مبهم انسانی دارد .بنابراین بهتدر اسدت کده بدا اسدتفاده از
مجموعدددههدددای فدددازی بددده پدددیش بیندددی بلنددددمددددت و
تصمیمگیری در دنیای واق ی پرداخت .روش ANPبه-
منظور نرخ گذاری و رتبه بندی ترجیحدات ،از مداتریا
مقایسهزوجی استفاده میکندد کده دادههدای ورودی آن
اعداد قط ی است .در مدواردی کده دادههدای ورودی بدا

در  ANPنیددز هماننددد روش  ،AHPاهمیددت نسددبی
زوجهای عناصدر تصدمیمگیدری در هدر خوشده و بدردار
اولویت خوشهها ،بهطور مستقیم از طریر مقایسدهزوجدی
و تحت کنترل م یارهای مربوطه به دست میآید .به این
ترتی

با تشکی ماتریاهای مقایسه زوجی به ازای هدر

عنصر و سدا محاسبه بردار ویدژه متنداظر بدا آن ،میدزان
تاثیر عناصر دیگر بر عنصر مدورد نظدر را محاسدبه شدود.
بهمنظور مقایسه اهمیدت عناصدر هدر سدط  ،شدش متغیدر
زبانی به شر ،جدول  4ت ریف شد.
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جدول()2طیفاعدادفازیومتغیرزبانیبرایتعییندرجهاهمیت 
مقیاسهای زبانی برای
درجه اهمیت

عیناً یکسان

نسبتاً یکسان

کمی مهمتر

مهمتر

خیلی مهمتر

فو ال اده
مهمتر

اعداد فازی مثلثی

از طریددر توزیدد پرسشددنامه و طیددف ت ریددف شددده

تشدکی شددود Am :و  . Agمدداتریا  Amاز مقددادیر میددانی

نظددرات خبرگددان را بدده صددورت مقایسددههددای زوجددی

ترجیحات هر خبره (مقدادیر میدانی اعدداد فدازی مثلثدی)

جم آوری کرده و برای جم بندی نظدرات خبرگدان از

حاصد مدیگدردد. Am = [aijm]،مداتریا دوم نیدزAg ،

میانگین هندسی استفاده نمودیم.

هست که از میانگین هندسی حد باال و حد پدایین اعدداد

پددا از جم د آوری نظددرات خبرگددان بدده صددورت

فازی مثلثی ایجاد میشود.

مقایسه زوجی ،به منظدور کنتدرل نتیجده مقایسدههدا ،ندرخ

برای یافتن نرخ سازگاری ،بردار وزن هر یک از این

سددازگاری بددرای هددر مدداتریا ،محاسددبه مددیگددردد تددا

دو ماتریا باید محاسبه شود .از آنجا که این ماتریاها

سددازگاری مقایسددهزوجددی ،تخمددین زده شددود .در ایددن

شام دادههای قط ی (ییر فازی) اند ،مدیتدوان از روش

پددژوهش ،از روش گدداگوس و بددوچر بددرای محاسددبه

ساعتی بدرای محاسدبهی بدردار وزن اسدتفاده نمدود .لدذا،

سازگاری مقایسهزوجی فدازی در دسدت ،اسدتفاده شدده

بددردارهددای اوزان wm ،و  ،wgاز روابددط کی د بددهدسددت

است.

میآیند:

در این روش به منظور بررسی سازگاری ،الزم است
از هر مداتریا مقایسدهزوجدی  ، n˟nدو مداتریا مجدزا

رابطه ()7
رابطه ()4

 nب د ماتریا است .بزرگترین مقدار ویژه (

) برای هر کدام از ماتریاها از روابط کی محاسبه میشود:

رابطه ()9
رابطه ()1

طبر روش ساعتی ،شاخص سازگاری ،)CI( 7که انحراف از سازگاری کام را نشان میدهد ،بهترتی

کی محاسبه

میگردد:

1. Consistency Index
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رابطه ()2
رابطه ()6
رابطه ()1


گامسوم:تعیینبردارهایاولویت 
پا از آنکه از سازگاری مقایسهها ،اطمینان حاصد

که بدرای ایدن منظدور از از روش فرآیندد تحلید سلسدله
مراتبی فازی چانگ استفاده میشود.

شد وزنهای مربوط به اهمیت نسبی هر ماتریا مقایسده

به این ترتید

بدرای هدر یدک از سدطرهای مداتریا

زوجددی محاسددبه مددیشددود .در واقد بردارهددای اولویددت

مقایسهزوجی ،ارزش  Skکه خود یک عدد فدازی مثلثدی

مربوط به هر ماتریا مقایسه زوجی باید محاسدبه گدردد

است ،از رابطه ( )3محاسبه میگردد:

رابطه ()3

پا از محاسبه تمامی Skها ،در این مرحله باید طبر رابطه زیر درجه بزرگی هر یک از عناصر سطو ،را بر سایر عناصر
آن سط  ،به صورت جداگانه ،محاسبه نماییم:
رابطه ()3
رابطه ()71

برای محاسبهی وزن شاخصها در ماتریا مقایسهزوجی بهصورت زیر عم میکنیم:
رابطه ()77

بنابراین بردار وزن شاخصها بهصورت زیر خواهد بود ،که همان بردار ضرای

ییر بهنجار AHPفازی خواهد بود:

رابطه ()74


مرحلهچهارم:تشکیلسوپرماتریسوحلآن 

رابطه ( ،)71سوپرماتریا نهایی بهدست میآیدد کده در

بددا قددرار دادن روابددط داخلددی و بردارهددای اولویددت

آن ،اثر کلی هر عنصر بر دیگدر عناصدر کده بدا آن

محاسددبه شددده در جددای مناس د  ،سددوپر مدداتریا اولیدده

قال

رابطه متقاب دارد حاص میگردد.

تشددکی مددیشددود .در نهایددت پددا از نرمددالسددازی
سددوپرماتریا اولیدده و همگددرا نمددودن آن بددا اسددتفاده از
رابطه ()79
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یافتهها 


هندسی ادیام شدند .مداتریا تجمید نظدرات خبرگدان

همانطور که در بخشهای قبلی ککر شد ،هدف ایدن

بدددرای ت یدددین درجددده اهمیدددت م یارهدددای سدددنجش

پددژوهش شناسددایی و ت یددین اهمیددت م یارهددای ارزیددابی

ان طافپذیری استراتژیک برای مثال در جدول  9آمدده

ان طافپذیری استراتژیک صادرکنندگان بدا اسدتفاده از

است.

روش  ANPفازی است .نظدرات خبرگدان بدا اسدتفاده از
پرسشنامه جم آوری شده و با استفاده از روش میدانگین
ماتریستجمیعنظراتخبرگاندررابطهباابعادانعطافپذیریاستراتژیک 

جدول()3
ابعادانعطافپذیریاستراتژیک


تجربه صادراتی

ان طافپذیری تصمیمگیری

ان طافپذیری هماهنگی

تجربه صادراتی

()7 7 7

()13372 7 73491

()73641 43112 43933

ان طافپذیری تصمیمگیری

()13371 7 7342

()7 7 7

()73791 7367 4374

ان طافپذیری هماهنگی

()13931 13133 13676

()13117 13647 13313

()7 7 7

در ادامه مقدار بسط مرک

فازی هر یک از مؤلفهها را محاسبه میکنیم:

پا از بهدسدت آوردن مقددار بسدط مرکد

هر یک از اب اد را نسبت به سایر اب اد بهدست میآوریدم

فدازی،

درجه امکان پذیری بدرای هدر حالدت دوتدایی ممکدن را

تا بردار وزنی اب اد پایدداری مطدابر جددول ( )2حاصد

مطابر جدول ( )1محاسبه و حداق درجه امکدانپدذیری

شود.

طافپذیریاستراتژیک 
درجاتامکانپذیریبرایهرحالتدوتاییممکنابعادانع 

جدول()4



درجهاهمیتابعادانعطافپذیریاستراتژیک 
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ماتریا اولیه ،سدوپر مداتریا مدوزون و یدا تصدادفی بده

سوپر ماتریا نهایی حاص می شود .این سوپر مداتریا
دست میآید .جم اعدداد سدوپر مداتریاهدای مدذکور

در توان سی و هفدتم بده همگرایدی رسدیده اسدت .سدوپر
یک است ،از این رو سوپر ماتریا اولیه و موزون با هدم

مدداتریا نهددایی در جدددول  6ونتددایو و اوزان نهددایی در
یکسان است .بدا بده حدد رسداندن سدوپر مداتریا فدو ،

جدول  1نشان داده شده است.
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نتیجهگیری 


پژوهشها نشان میدهد محیط کس

و کار بدهطدور

در ایدن پددژوهش از روش  ANPبددرای ت یددین درجدده

چشمگیری تغییر میکند و از تغییدر نیازهدا و تقاضداهای

اهمیددت م یارهددای مهددم در ارزیددابی ان طددافپددذیری

محیطی اثر میپذیرند ،و سدطو ،مختلدف ویژگدیهدای

اسدتراتژیک شددرکتهددای صدادراتی پرداختدده شددد .ایددن

آشفتگی محیطی چشم انداز رقابتی کس کدار جدیددی

روش قادر است بهطور همزمان م یارهای کمی و کیفدی

را برای همه شرکتهدا در هدر صدن تی ایجداد مدیکندد،

را مدنظر قرار داده و با وجود روابط متقاب بین م یارهدا،

پژوهشهای بسیاری پیرامون عملکرد صادراتی صدورت

نتایو واق یتری را من کا نماید .همچنین این پدژوهش

گرفته ونتایو موثری حاصد گردیدده ادبیدات پدژوهش

با اسدتفاده از مفداهیم فدازی ،عبدارتهدای ک مدی را بده

نشددان مددیدهددد کد ده در مید دان عوام زیادی که ممکن

صددورت عبددارتهددایی بددا زبددان طبی ددی و محدداورهای بدده

است کارکرد صادراتی را تحت تاثیر قرار دهند ،تجربده

کاربرده و به خبرگان اجازه داده تا تحلی های مناس تدر

صادراتی یکددی از برجسددته تددرین عوامد است (حسینی،

و دقیرتری روی موضدوع پدژوهش اعمدال کنندد .نتدایو

میرجهان مرد )7931،در چنین شدرایطی یکدی از بهتدرین

پژوهش نشان میدهد که از نظدر خبرگدان بازرگدانی در

راهها برای تطبیر با شرایط محیطدی شدناخته شددن و نیدز

راستای ان طافپذیری استراتژیک صادرکنندگان ،م یار

آشنایی با بازارهای صادراتی است ،زمدانی مدیتدوان بده

تجربدده صددادراتی از همدده مهددمتددر بددوده و پددا از آن

ایددن مهددم دسددت یافددت کدده تجربدده صددادراتی کددافی در

ان طافپذیری تصمیمگیری صادراتی و ان طافپدذیری

محیط و بازار صادراتی کسد

کدرد کده ایدن مندوط بده

هماهنگی صادراتی از اولویتهای ب دی برخوردارند.

سدری شدن زمان و ف دال بدودن در ایدن بازارهاسدت .بده

الویتبندی عوام مؤثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص ان طافپذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک 13 / ...

گونهای که هر چه ت داد سال هایی که یک شدرکت بده

مشددخص گردیددد هرچدده سرپرسددت بدده کارکنددان در

امر صادرات پرداخته افزایش یابد و در کنار آن شرکت

تصددمیمگیددری اعتمدداد بیشددتری داشددته و آنددان بددرای

بازارهای وسی تری را انتخا نمایدد ،بده عبدارت دیگدر

تصمیمگیری تشویر گردند در افدزایش ان طدافپدذیری

سرمایه گذاری در تجدار صدادراتی بزرگتدر از طریدر

تصمیمگیری موثر خواهد بود و اگر ساختار سدازمانی از

وارد شدن در بازارهای وسی تر و بیشتر و یا در محددوده

شک متمرکدز بده سدمت ییدر متمرکدز حرکدت کندد و

زمانی بزرگتدر بده دنبدال آن آشدنایی بیشدتری از شدرایط

تصمیم های مربوط به واحدها بده همدان واحددها ارجداع

آگداهی از

داده شود ،آنگداه کارکندان بده ایجداد فکدر و ایددههدای

تغییر شرایط محیطی چه از لحا اقتصادی و نیز سیاسدی

جدید و مؤثر متمای شده و منجر به ایجاد تصدمیمهدای

و فرهنگی فراهم گردیده ،تطبیر با این شدرایط سده تدر

بهتری در جهت تقویدت ف الیدتهدای شدرکت خواهندد

میگردد .در نتیجه در چنین شدرایطی تندوع رویددادها و

گشت.

محیطی کس

مینماید و زمینه بدرای کسد

ایدهها افزایش و به ایجاد فرصتهای بیشتر برای توسد ه

همچنین دقت در موارد زیر توصیه میشود:

راههددای جدیددد و شناسددایی گزینددههددای تجدداری جدیددد

 ایجاد حدا کدارگروهی در میدان کارکندان و نیدزواحدهای صادراتی ،از طریر ایجاد تیم کاری و تقویدت

کمک می کنند.
 -تصمیمگیری یکی از مهمتدرین وظدایف مددیریتی

کارهای تیمی .

است که اگدر بدهگوندهای برنامده ریدزی شدده باشدد ،در

 -حرکت تمامی واحدها در جهت اهدداف سدازمان

موفقیت یک سدازمان نقدش اساسدی ایفدا خواهدد کدرد.

بهگونهای که اهداف شخص و واحدها همسو با اهدداف

چنانچه مدیران در تصدمیم هدای خدود ان طداف بیشدتری

سددازمان و ت ریددف شددده باشددند و ایددن از طریددر ایجدداد

بهبدود عملکدرد و ایجداد انگیدزه در

ساعات آموزشی و توجیهی بدرای واحددها امکدانپدذیر

نشان دهند ،موجد

میددان کارکنددان خددود خواهنددد شددد .در شددرکتهددای

خواهد بود.

صادراتی ان طدافپدذیری تصدمیمگیدری صدادرات افدر

 -سددازمانهددا بایددد بدده شددک یکدارچددهای اهددداف و

گزینددههددای اسددتراتژیکی کدده در فراینددد تصددمیمگیددری

ف الیتها را باهم متناس

سازند که این نیازمند مدیریت

صادرات در نظر گرفته شده است را گسدترش مدیدهدد

صحی و برنامه ریزی شده است.

زیددرا کدده دامندده بیشددتری ب درای شناسددایی فرص دتهددای

 -برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای عملی

صادراتی وجود خواهد داشت و از آزادی عم بیشدتری

در راستای افزایش سط آگاهی مددیران و کارشناسدان

برای مواجهه با این فرصتها برخوردارند .در نتیجه آنها

شرکتها.

برای گرفتن مجدوز بدرای اسدتفاده از فرصدتهدا مجبدور

 -ایجاد محیط است داد و انگیزه پرور بهگوندهای کده

نیستند بیشتر منتظر بمانند.که در نتیجه ،تصمیمگیدری بده

کارکنان توانایی تصمیمگیری در واحددهای خدویش را

احتمال زیاد سری تر گرفته میشدود ،واحدد صدادرات را

بیابند و تصمیمهدای تنهدا مندوط بده راس سلسدله مراتبدی

تشویر میکند و اجازه میدهدد از فرصدتهدایی کده بده

نگردد.

وجود میآیند و از بسیاری از آنها که ممکدن اسدت در
طبی ددت زودگددذر باشددد ،اسددتفاده کنددد .در ایددن زمیندده
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 بسترسدازی.)7933( .  ندازی، محمد؛ نیاکدان، ناطر-6

 جهت دهدی ف الیدتهدا بده سدوی همکداری بیشدتر-

،توسد ه صددادرات بددا تأکیددد بددر محدددودیتهددا

کارکندان بددا یکدددیگر و ایجداد مشددارکت در میددان همدده

 بررسدی هدای،محدركهدا و عملکدرد صدادراتی

.واحدهای مرتبط

.19-11 ،91 ،بازرگانی
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